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Dear ostomy patient,
You’ve heard it many times, but it’s worth repeating: Getting exercise or participating in sports
is good for you. Having said that, it will probably take both time and effort to get back to
exercising regularly after having ostomy surgery. You might feel that the mere state of your
body limits you from being active, especially in the beginning, and you might feel hesitant
about being in changing rooms with others. These fears are completely understandable, but
they should not keep you from doing sports
or being active.

Coloplast Assistanse er et uforpliktende tilbud til deg som bruker stomi og kontinensprodukter.
Opplæring og kunnskap om våre produkter
kan bidra til en større trygghet i din hverdag.
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We have assembled some tips on sport and exercise with an ostomy. Hopefully they will
support and motivate you to have a more active lifestyle – and remember: There are many
good health reasons that you should exercise, but most importantly it should be fun and make
you feel great. Enjoy!

Sincerely

On behalf of the Coloplast Care team

These are general guidelines meant to help you with typical questions. You should always
consult with your healthcare provider before exercising or engaging in physical activity.
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You can do it all!

In time there’s almost no limit to the kind of sport you can do. From running and swimming to
strength training and team sports – they can all be done with the right precautions! However,
right after you’ve had your surgery you will do well to start out slowly and built up gradually.
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Why exercise?

When you have a medical condition, it’s important to have a strong body and to be in the best
physical shape. By exercising regularly and losing weight there is also a good chance you can
reduce some of the problems you might otherwise have had in relation to leakage and how
your ostomy appliance fits your body. Last but not least, exercising makes you feel better
about yourself in ways that go far beyond looks and physique.
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Nyhetsbrev

Dear ostomy patient,
You’ve heard it many times, but it’s worth repeating: Getting exercise or participating in sports
is good for you. Having said that, it will probably take both time and effort to get back to
exercising regularly after having ostomy surgery. You might feel that the mere state of your
body limits you from being active, especially in the beginning, and you might feel hesitant
about being in changing rooms with others. These fears are completely understandable, but
they should not keep you from doing sports
or being active.

Why exercise?
When you have a medical condition, it’s important to have a strong body and to be in the best
physical shape. By exercising regularly and losing weight there is also a good chance you can
reduce some of the problems you might otherwise have had in relation to leakage and how
your ostomy appliance fits your body. Last but not least, exercising makes you feel better
about yourself in ways that go far beyond looks and physique.

You can do it all!
In time there’s almost no limit to the kind of sport you can do. From running and swimming to
strength training and team sports – they can all be done with the right precautions! However,
right after you’ve had your surgery you will do well to start out slowly and built up gradually.
We have assembled some tips on sport and exercise with an ostomy. Hopefully they will
support and motivate you to have a more active lifestyle – and remember: There are many
good health reasons that you should exercise, but most importantly it should be fun and make
you feel great. Enjoy!

Sincerely

On behalf of the Coloplast Care team

These are general guidelines meant to help you with typical questions. You should always
consult with your healthcare provider before exercising or engaging in physical activity.
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nettside og
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www.coloplast.no eller ringe 22 57 50 00 for å melde
deg inn.
Tilbudet er gratis og du kan registrere deg på vår nettside
www.coloplast.no eller ringe 22 57 50 00 for å melde deg inn.

Coloplast Norge AS
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0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no
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Lær å leve med endringer
som følge av kreft
Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende
som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle som har, eller har hatt
kreft kan søke om opphold ved Montebellosenteret. Fokus på alle kurs er
livets muligheter, selv om fremtiden kan oppleves som uforutsigbar.

Det å treffe andre som er i tilnærmet lik situasjon
som seg selv, blir vurdert som verdifullt av våre kurs
deltakere. Gjennom kunnskapsformidling, erfarings
utveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil en få inn
sikt i hvordan å mestre sine utfordringer, og hva som
kan være mest hensiktsmessig for veien videre i livet.

Pasientens nærmeste kan også delta
Innholdet i alle kurs er tilrettelagt slik at alle kan ha med
seg en nær pårørende om de ønsker det. De som står
pasienten nær kan møtes og dele erfaringer i rollen
som pårørende/viktig støttespiller. Ofte er det slik
at det å kunne dele kursopplevelsen med en som er
viktig i hverdagen, enten dette er samlivspartner, et
familiemedlem eller en nær venn, er av stor betydning
for videre mestring.

Kurstilbud
Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinn
modell. Det er naturlig å starte et opphold med et
livsmestringskurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1) som
er diagnosespesifikt, deretter kan videre opphold
(trinn 2 og 3) tilpasses ift tid og spesifikke tema.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali post@montebello-senteret.no
Tlf 62 35 11 00 www.montebellosenteret.no

Hvordan søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom
folketrygden, med unntak av en mindre egenandel
(kr 167 pr døgn for pasienter, og kr 112 pr døgn for
pårørende). Søkeren fyller selv ut et søknadsskjema.
Fastlege eller sykehuslege fyller ut «legeerklæring,
garanti og regning» og dokumentasjon for pårørende
som blir med på kurset.
Søknadsskjema og søknadsveiledning finnes
på www.montebellosenteret.no. Hovedinntak
er fem uker før kursstart.

Trinn 1

«KREFT – HVA NÅ?»
MAGE-, TARMKREF T
Kurs 5b
Kurs 22a
Kurs 38a

1.–8. feb
31. mai–7. juni
20.–27. sept

Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!
Du holder nå årets første utgave av NORILCO-nytt
i hånda, og da benytter jeg anledningen til å ønske
alle våre medlemmer og lesere et riktig godt nytt år!
Et nytt år betyr for mange en ny start – og derfor er
det mange som starter januar med nyttårsforsetter.
Noen klarer å gjennomføre det de setter seg som
mål, men noen må kaste inn håndkledet etter kort tid.
Ofte dreier nyttårsforsetter seg om trening. Rundt
nyttår delte vi en link om NORILCOs treningsdagbok.
Den fikk god respons. Mange bestilte boken, som
er et verktøy for deg som vil komme i form etter et
inngrep i buken, og ønsker en aktiv hverdag med
stomi eller reservoar. Den er gratis for våre medlemmer og kan bestilles på nettsiden vår. Se under fanen
informasjon og NORILCOs informasjonshefter. Det
er mye bedre at et eksemplar av treningsdagboka
kommer hjem til deg enn at de ligger på lager. Vi
sender ut til vi går tom. Og om du ønsker kan boken
også lastes ned elektronisk fra våre nettsider.
NORILCO som organisasjon har vel egentlig ingen
nyttårsforsetter – men vi har mye å jobbe med.
For NORILCO markerer årsskiftet inngangen til en
ny representantskapsperiode – og da trer vår nye
handlingsplan i kraft. Handlingsplanen blir demokratisk vedtatt på vårt representantskapsmøte, og
det er foreningens oppdrag til hovedstyret og til våre
distriktsavdelinger for de to neste årene. I 2019 og
2020 skal vi gjøre mye av det samme som vi har gjort
tidligere. NORILCO er en forening med stolte tradisjoner, og de tradisjonene skal vi ta med oss videre i
arbeidet vårt. Vi skal fortsette med det gode likepersonarbeidet vårt, vi skal fortsette med lokal aktivitet

og vi skal fortsette å jobbe for våre medlemmers
interesser. Jeg ønsker at vi også skal bli en sterk
fremtidsrettet organisasjon. Det skal vi bli ved å få
på plass gode planer for hvordan vi skal rekruttere
nye medlemmer og hvordan vi skal klare å engasjere
flere til å gjøre en frivillig innsats i NORILCO. For å
møte nye medlemmer skal vi i perioden bli flinkere til
å kommunisere via nettet. For å markere oss som en
attraktiv medlemsorganisasjon, må vi bli flinkere til
å vise frem arbeidet vi gjør. Vi jobber både med å gi
enkeltpersoner i vår målgruppe hjelp gjennom likepersonarbeid og andre aktiviteter, men vi jobber også
på systemnivå med å løfte målgruppens interesser.
Det vil si at vi jobber for at helsevesenet, byråkratiet
og politikere skal få kjennskap til hvilke utfordringer
NORILCOs målgruppe møter – slik at vi kan forbedre
livskvalitet og øke mestring og samfunnsdeltakelse
for målgruppen.
NORILCO ønsker de som vil delta på våre arenaer
og bli en del av felleskapet, så vel som de som vil bli
medlem av solidaritet til vår målgruppe, velkommen
som medlemmer!
Våre distriktsavdelinger jobber i disse dager med å
forberede sine årsmøter, og jeg ønsker de lykke til!
Samtidig oppfordrer jeg alle medlemmer til å møte
opp på årsmøtene og vise interesse. Det er også
muligheten du som medlem har til å påvirke hva din
avdeling skal jobbe med i 2019.

Klem fra Jane
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Irrigasjon, sa du
- hva er det?

tekst: Jacqueline B. Mikula
foto: privat, Illustrasjon: Kari Toverud

Irrigasjon er å skylle tarmen med vann gjennom stomien til faste
tider. For de som får det til kan dette øke livskvaliteten i hverdagen
for de som har colostomi. Likevel har mange ikke engang hørt om det.

Mellom skyllene bruker man en minipose, cap, eller
man kan venne seg til å bruke en stomipropp. Noen
av fordelene med irrigasjon er mer kontroll på tømningene og diskrete stomibandasjer. Irrigasjon kan
også være en god løsning ved ulike utfordringer som
lekkasje på grunn av uheldig plassering, eller sår hud.

Ikke for alle

Bente Myhrhagen fikk permanent colostomi etter
endetarmskreft for halvannet år siden, og har gjort
seg egne erfaringer med irrigasjon.
- Jeg fant ut av dette ved en tilfeldighet da jeg fikk
kreft og fikk beskjed om at jeg skulle få stomi som
ville vare livet ut. Jeg satte meg ned ved PC’n og
søkte etter stomiutstyr for å få en forestilling om
hva som fantes på markedet. Og da kom jeg over noe
som het stomipropp. Derfra fant jeg ut hva irrigasjon
var. Og så bestemte jeg meg for at dette var noe jeg
ville gjøre etter at jeg var operert, forteller Bente
Myhrhagen.
Det finnes noe forvirring rundt irrigasjon, som at metoden kun bør brukes ved en venstresidig colostomi
ved den nederste delen av tykktarmen der avføringen
er forholdsvis fast.
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- Det er ikke bare venstresidig colostomi som kan
irrigere, så i utgangspunktet kan alle med colostomi
irrigere. Men ofte er en colostomi lagt ut på venstre
side, så det kan være derfor det har blitt en misforståelse der. Colostomi er som oftest venstresidig,
mens ileostomi ofte er lagt ut på høyre side. Men det
er ingen regel uten unntak, sier Karen Martine Flaten,
stomisykepleier ved Akershus Universitetssykehus.
Det er heller ikke nødvendig at stomien bør være
tilpasset for irrigasjon eller at man må ha en stomi
som gjør det lettere og mer praktisk å utføre irrigering.
- Stomier blir plassert der det er mest hensiktsmessig for å unngå lekkasjer. Irrigering vil fungere
best når avføringen i utgangspunktet er formet og
regelmessig, fortsetter Flaten.
De fleste colostomier er lagt ut fra den nedadgående
delen (descendens). Det er heller ikke garantert at
alle vil klare å irrigere.

Krever faglig opplæring

Som nyoperert er det mye å ta innover seg. Mange
får kanskje ikke med seg at muligheten finnes. Noen
venter litt for å se om vanlig poseskift fungerer før
de bestemmer seg for hvilken metode de vil bruke.

Mitt liv er blitt så utrolig mye bedre!
Jeg har fått en mye større frihet.
Bente Myhrhagen

NORILCO IRRIGASJON

Jeg irrigerer nå stort sett hver tredje dag med lunkent
vann. Jeg irrigerer om morgenen for da er kroppen
mest uthvilt, og så er jeg liksom ferdig med det
Bente Myhrhagen

Man trenger heller ikke å vite om irrigering på
forhånd, det er nok å få vite at muligheten finnes til
senere.
Har man lyst til å prøve irrigering, er det mulig å
starte tidlig etter operasjon men ikke på egenhånd.
Opplæringen bør gis og følges opp av fagkyndige, og
må på forhånd være godkjent av lege fordi det finnes
tilstander der irrigasjon ikke skal brukes.
Stomisykepleierens rolle rundt informasjon om og
opplæring i irrigasjon er viktig. Selv om metoden er
en del av utdannelsen, er erfaringen med irrigasjon
essensiell ved opplæringen. Da lærer de aller fleste å
irrigere i løpet av kort tid.
- Dersom noen ønsker å irrigere, så bør de få opplæring av oss eller annet helsepersonell som kan det.
De må ha motivasjon for å fortsette om det butter litt
imot i starten, og helsepersonellet bør følge hvordan
det går, forklarer Flaten.
Bente Myhrhagen hadde bestemt seg for å få opplæring i irrigasjon allerede ved kontrollen en måned
etter operasjonen.
- Jeg irrigerer nå stort sett hver tredje dag med lunkent vann. Jeg irrigerer om morgenen for da er kroppen mest uthvilt, og så er jeg liksom ferdig med det.
De dagene imellom er det kun litt luft som passerer,
og det fantastiske er at jeg kan bruke en stomipropp
som gjør at luftlyder ikke høres. Kanskje vil jeg finne
ut nye ting etter hvert, men akkurat nå fungerer det
ganske bra, sier Myhrhagen.

Flere enn stomisykepleiere kan gi informasjon og
oppfølging rundt irrigasjon. Også hjemmesykepleien
kunne ha hatt nytte av irrigasjon om det ble mer
brukt.
- Irrigering kan brukes som problemløser, og jeg
informerer om dette på kurs til helsepersonell og
hjemmesykepleien. Dersom det er lekkasjer, så kan
irrigering brukes som en løsning. Min erfaring er at
det nesten aldri blir brukt, men det er en mulighet.
Det tar en liten time, så den tiden de bruker på dette
er spart inn til neste dag eller dagen etter det, sier
Flaten.

Fordelene veier opp for ulempene

De som får til å irrigere opplever stort sett mer
kontroll over aktiviteten i tarmen og forutsigbarhet i
hverdagen. Det kommer mindre ut, dermed kan man
bruke en mindre pose, stomipropp eller minicap.
Dette reduserer risikoen for hudirritasjoner, og mindre lukt og lyd på grunn av mindre luft i tarmen. For
noen øker det trygghet og livskvalitet både fysisk og
psykisk.
- Tarmfunksjonen blir ikke ødelagt av å irrigere med
vann, slik som den kan bli påvirket av avføringsmidler
og lignende. Det kan sikkert komme perioder der
man av ulike grunner ikke kan eller vil fortsette å irrigere, men jeg har holdt på i 2 år, og har ingen planer
om å slutte med det så lenge jeg får det til. Jeg er ung,
har et aktivt liv, har barn og vil egentlig ikke tenke så
mye på den posen, sier Bente Myhrhagen.
Ulempene med irrigasjon er først og fremst at det
ikke er for alle. Teknikken krever opplæring og tid, og

De som får til å irrigere opplever stort sett mer kontroll over
aktiviteten i tarmen og forutsigbarhet i hverdagen.
Det kommer mindre ut, dermed kan man bruke en mindre
pose, stomipropp eller minicap.
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en opptar toalettet i inntil en time. Andre ulemper kan
være relatert til selve utførelsen og egen dagsform.
Noen næringsmidler kan også gi en større risiko for
lekkasje mellom skyllingene.
- Det kan ta litt tid før ting fungerer. For noen kan
det fungere fra dag én, men ofte er det sånn at det
tar noen uker for å finne ut hvor ofte en må utføre
irrigering, hvor mye vann en skal bruke, hvor lang tid
det tar, sånne ting, sier Flaten.

Regelmessighet

Hensikten med irrigering er å ha avføring når man
irrigerer, og ikke mellom skyllingene. På denne
måten har man kontroll over innhold i tarmen. Det er
anbefalt å gjøre det jevnlig, for best mulig resultat og
unngå diaré eller forstoppelse.
Det er ikke anbefalt å starte for første gang før
en sosial tilstelning for man setter kanskje i gang
en prosess der man kan få mange tømminger uten
kontroll hvis man har mye avføring i tarmen. Så utgangspunktet er at man gjør det regelmessig som en
metode for å få ut avføring hver gang man irrigerer.
Hvis du ikke har gjort det på en stund, så starter du
på null.

problem, og jeg kan fly uten å tenke på at posen vil
blåse seg opp.

Et bedre alternativ?

Bente etterlyser bedre informasjon om irrigasjon
som et alternativ til pose på magen i forkant av, eller
etter operasjon, og opplever at få colostomiopererte
kjenner til metoden.
- Jeg er medlem av en Facebook-gruppe der det
er veldig mange som ikke har hørt om det. Derfor
engasjerer jeg meg. Det er lite opplyst om irrigasjon
som har gjort livet mitt så bra. Den gruppen som får
kreft blir jo yngre og yngre, så da vil det komme flere
som vil se på flere alternativer til en pose som fyller
seg opp.
Stomisykepleier Karen Flaten svarer et bestemt «ja»
på spørsmålet om flere ville irrigere hvis flere visste
om metoden.
- Jeg håper det, for slik jeg opplever det er det få
som gjør det. Irrigering kan bedre livskvaliteten hvis
en får det til å fungere. Det vil ikke fungere for alle,
det må testes ut først. Det er nok flere som gjerne
kunne ha irrigert enn de som faktisk gjør det.

- Ved irrigering får du tømt den venstre delen av
tykktarmen, og hensikten er at du hele tiden er i forkant av at avføringen kommer ut i posen. De fleste
kan gjøre det annenhver dag, noen må gjøre det hver
dag, og noen få kan gjøre det hver tredje dag, forklarer
Flaten.

Økt livskvalitet

En pose på magen innebærer at tarmfunksjonen
er endret. Tap av kontroll over aktivitet, lyd og lukt
kan for noen begrense sosial aktivitet og reising,
og seksuelle og fysiske aktiviteter. Usikkerhet for
plutselige lekkasjer og ubehagelige lyder og lukter
kan fortsatt oppleves som flaut og tabubelagt. De
som irrigerer, opplever å føle seg renere og tryggere
i sosiale og intime situasjoner. Bente beskriver at
irrigasjon har gitt henne bedre livskvalitet, og driver
både med yoga og skogs- og fjelltur uten å ta med
masse utstyr.
- Mitt liv er blitt så utrolig mye bedre! Jeg har fått en
mye større frihet. Jeg slipper å være redd for at det
skal komme ukontrollerte lyder sammen med andre,
jeg trenger heller ikke være redd for at posen skal
fylle seg når jeg sitter sammen med andre. Jeg går
gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser uten

- Det er ikke bare venstresidig
colostomi som kan irrigere, så
i utgangspunktet kan alle med
colostomi irrigere.
Karen Martine Flaten, stomisykepleier

Fakta om Irrigasjon, neste side
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Fakta
Stomicap

Stomicap (stomihette) er en liten, lukket bandasje
med filter. Den kan samle opp slim og filtrere
tarmgassene når man ellers har full kontroll over
tømmingen av tarmen.

Stomipropp

En propp av myk skumplast plasseres i stomien.
Den utvider seg og hindrer at avføring kommer
ut. Tarmgasser kan imidlertid passere gjennom
stomiproppen som er utstyrt med et kullfilter
som fjerner ubehagelig lukt. Det finnes også
stomipropper som du “knepper” fast i en hudplate.

Irrigasjon

Lunkent vann rett fra springen has i en beholder,
og ledes via en slange inn gjennom stomien. Vannet
stimulerer tarmens naturlige utdrivningsrefleks,
samtidig som det skyller ut tarminnholdet
fullstendig. Avføringen som kommer ut gjennom
stomien fanges opp av en egen utskyllingspose
som er åpen i bunnen og lang nok til at tarminnholdet kan ledes ned i toalettskålen. Prosessen
tar fra tre kvarter til en time. Til gjengjeld kan de
fleste nøye seg med å irrigere hver annen eller
tredje dag. I mellomtiden dekkes stomien med en
stomicap eller en stomipropp.

NORILCO ARKIVET

Fra arkivet – NORILCO Nytt den gang
Utgave nr. 1/1999 inneholdt et langt reisebrev
fra Afrika, bedret tilbud til kreftpasienter hos
Montebello-senteret, og en ny kirurgisk metode for
behandlingsresultatet av endetarmskreft gjennom
TME-metoden: Man fjernet mesorektum og fjernet
dermed både morsvulst og lokal spredning. Tilbakefallene ble redusert fra 20-35 prosent til 6-8 prosent.
Tall for 2018 viser at overlevelsen er rundt 70 prosent,
og metoden utprøves nå også laparoskopisk.
Utgave nr. 1/1979 fokuserte på årets representantskapsmøte i Sandefjord, og et sammenlignende
studium av to artikler om behandling av Ulcerøs
kolitt gjennom kosthold vs. tradisjonell medisin.
Kosthold og utviklingen av Ulcerøs kolitt, og tykk- og
endetarmskreft, var et like aktuelt tema for 40 år
siden som i dag.
I 1978 ble det innkalt til ungdomskonferanse på
Sundvolden Hotel, og ungdomsgruppa fikk en egen
arena for sosialt samvær og erfaringsutveksling med
mye åpenhet. I 1979 fikk NORILCOs Ungdom også sin
egen plass i bladet, kalt «Ungdomsspalta». Vi håper å
høre mye mer fra ungdommene våre også i 2019!

Med riktig utstyr
kan du nyte
øyeblikkene...

Meld deg inn
i me+ på
www.convatec.no

Dette skal du forvente av ditt stomiutstyr:
HEL HUD

ENKEL I BRUK

• Med riktig hudplate tilpasset din stomi skal du slippe
lekkasje.

• Riktig hudplate skal minimere behovet for tilleggsutstyr.

• Høy kvalitet på hudplaten som skal være
motstandsdyktig mot innholdet fra stomien.

• Du skal finne den hudplaten som fungerer for deg og
gjør hverdagen din så enkel som mulig.

• Huden din skal være hel og fin uten sår.
ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo • Tlf.: 800 30 995
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Disse skal jobbe for deg!
Ved representantskapsmøtet i 2018 var det duket for noe av det aller
mest spennende; skriftlig valg til alle de sentrale vervene. Valgkomitéen hadde gjort et godt og grundig forarbeid, og for å bli kjent med
vårt nye hovedstyre for årene 2019 – 2020 tar vi et nærmere blikk på
denne fine blandingen av erfarne og nye styremedlemmer. Visjoner og
skjulte talenter har de også, og alle har en sterk opplevelse å dele.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: privat

Camilla Tjessem

Odd Magne Bekkelund

Jeg er 25 år, bor i Kvernaland og tilhører NORILCO
Sør-Rogaland. Jeg har vært medlem siden 1994, og
har vært leder i NU, leder i NU Sør-Vest, ungdomskontakt og sekretær for NORILCO Sør-Rogaland

Er 47 år, bor i Askim i Østfold og tilhører NORILCO
Østfold. Jeg har vært medlem siden 1992, og er i min
andre periode som nestleder i Hovedstyret.

Visjon og ønsker for NORILCO er å skape et samhold,
og at NORILCO kan være en trygg og god arena for å
møte likesinnede.
Mine skjulte talenter er sang og musikk, og min
sterkeste opplevelse var opplevelsen av å være medvirkende til å bedre andres livskvalitet både gjennom
å være likeperson i NORILCO, og gjennom jobben min
som sykepleier.
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Min visjon for NORILCO er at foreningen skal fortsette å være for alle innen vår målgruppe. Det gleder
meg også å se at vi har, og får medlemmer som både
kommer fra andre land og kulturer. Dette skaper et
sunt mangfold i foreningen.
Mitt skjulte talent? Jeg er himla god med pil og bue!

NORILCO HOVEDSTYRET

Thomas Holberg Rikardsen

Jane Halvorsen

Er 36 år, bor på Ensjø i Oslo. Nylig avgått leder i
NORILCOs Ungdom, og nå Hovedstyremedlem fra
1.1.2019. Jeg har vært medlem i 29 år.

Jeg er 59 år ung, og bor i Hakadal i Nittedal kommune.
Tilhører NORILCO Akershus, og har vært aktivt
medlem siden jeg ble operert i 2008. Jeg har vært
leder i Akershus, og er nå leder i NORILCOs hovedstyre.

Jeg ønsker at Norilco skal være en organisasjon av
medlemmene for medlemmene, som ivaretar både
lokale behov gjennom å ha sterke Distriktsavdelinger
og Lokale Ungdomslag, og sentrale behov ved å
jobbe politisk gjennom HS og NU styret.

Min sterkeste side er min kreativitet. Jeg liker å
skape ting. Strikke, lage bilder av perler, male, sy og
lignende.
Min sterke opplevelse var å bli kjent med NORILCO.
Å få oppleve fellesskapet og engasjementet til så
mange flotte mennesker, som ønsker å gjøre en
forskjell.

Bente Løkaas
57 år, bor på Tiller, leder og likepersonsleder i SørTrøndelag. Medlem siden januar 1998.
Min visjon er å fortsette å være et medmenneske,
synlig for de som trenger litt ekstra hjelp til å mestre
hverdagen med kronisk sykdom.
Jeg ønsker å bidra med mine kunnskaper i NORILCOs
likpepersonsarbeid.
Jeg har ingen skjulte talenter som jeg vet om.
Sterkeste opplevelsen var når jeg fødte mine to døtre.

Else Lindvig
71 år, Bor i Bodø i Nordland. Jeg har vært medlem
siden 2010, og ble valgt inn i styret i NORILCO Nordland i februar 2011. Var sekretær fram til jeg ble valgt
som leder i 2013, leder i NORILCO Nordland siden
2013, og ble valgt inn i Hovedstyret høsten 2016.
Mitt ønske er at NORILCO skal være en aktiv og kompetent medlemsorganisasjon som samarbeider med
helsemyndighetene om en best mulig livskvalitet
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for medlemmene. Hovedstyret og sekretariatet må
støtte opp om det som skjer i distriktsavdelingene
på en god måte, slik at vi sammen bygger opp et
sterkt fellesskap i hele organisasjonen.
Jeg liker å skrive, og debuterte som forfatter etter
at jeg ble pensjonist. Nå jobber jeg med en ny ide, et
mysterium, som kanskje blir en bok.

Mitt største øyeblikk utenom å få barn og barnebarn
er da jeg kjente den gode følelsen det var å få møte
andre i NORILCO med stomi. Det å kunne få snakke
med noen om alt, og slippe å forklare så mye. Å møte
noen som forstår. Det var stort og godt for meg.

Min sterkeste opplevelse må være da jeg var med
i en båtulykke i 1966. Kollisjon mellom fiskebåt og
hurtigruten utenfor Sandnessjøen i Nordland. Alle
i fiskebåten ble berget, men det var dramatiske
minutter da båten sank og vi lå i vannet sammen med
vrakrester og fiskegarn.

Katinka Hauge
Er 36 år frå Sogndal, og tilhører avdeling Bergen. Eg
har vært styreleder, nestleder og varamedlem i NU
Bergen, vært styremedlem i NU, og ungdomsrepresentant i NORILCO. No er eg nyvalgt styremedlem i
Hovedstyret. Har vært medlem i 12 år.

Annlaug Årflot
56 år fra Volda på Sunnmøre, bodd i Molde i snart 29
år. Jeg har vært medlem i NORILCO Romsdal siden
1998, leder siden 2001. Jeg er besøksleder i NORILCO
Romsdal, er med og driver kreftkafe i Molde, brukerrepresentant i Pasientreiser sentralt, vara i Kreftforeningen, og er styremedlem i Hovedstyret. Har
vært med å arrangere «Midt i livet» og 35+ samlinger
siden 2007.
Det viktigste for meg er medlemmene våre. Jeg
har NORILCO i hjertet mitt, og vil jobbe for at flest
mulig skal få hjelp av likepersoner og finne verdien
av å være aktivt medlem i NORILCO. Uten NORILCO
hadde ikke livet mitt med stomi vært så bra som det er.
Jeg har ikke noe talent jeg kommer på. Jeg er ganske
flink å lage marsipankake, hvis det blir regnet som et
talent.
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Eg ønsker å få fram for alle kor mykje organisasjonen
kan gjere for medlemmane og pasientgruppene.
Både med arrangement for medlemmer, men og
nasjonalt, at me får fram det arbeidet me gjer nasjonalt, til dømes blåreseptordninga. Ønsker at me
har fokus på at pasientgruppene ikkje skal oppleve
dårlegare tilbod, men bedre. NORILCO skal være
ein organisasjon for det enkelte medlem og for heile
pasientgrupper.
Mitt skjulte talent? Eg er ein god kanonballspelar!
Eg var, i alle fall sist eg spelte for 10 år sidan!
Når eg berre med å være meg sjølv i ein organisasjonssamanheng, fekk tilbakemelding om at det gjorde at
ein anna våga å starta å leve igjen. Dei orda gjorde
enormt inntrykk og gav meg endå meir giv til å være
aktiv.

NORILCO KURS

Det «hemmelige» tilbudet
Alle som får operert inn stomi skal få tilbud om et lærings- og mestringskurs, for å få en enklere hverdag og svar på det de lurer på. Og kursene
fungerer. De som har tatt dem sier det, og de som arrangerer. Dessverre
er det alt for få som vet at de eksisterer.
tekst/foto: Margrethe Gustavsen

Klokka er 9, og i lærings- og mestringssenteret på
Akershus universitetssykehus er to sykepleiere i ferd
med å dandere kaker, kaffe og frukt. Det er dag to av
et to dager langt lærings- og mestringskurs. I løpet
av dagen kommer det både kirurger og sosionomer,
og den lokale likepersonslederen. Her er foredrag og
diskusjon om alt fra sykelønnsrettigheter til sår hud
og stomiutstyr. Lunsj spiser vi sammen i kantina. De
som vil prate om kurset er fornøyd med den omfattende opplæringen de har mottatt.
- Jeg lærte en god del om forstellet. Jeg er rød, og
har vært bekymra for det. Så det var betryggende å
høre at det ikke var så farlig, så lenge jeg ikke er sår,
forteller en deltaker.
En annen har fått vel strenge kostholdsråd tidligere,
og er lettet over at hun vet at hun nå kan spise eplet
med skallet på igjen. Det er stort sprik i hva de kan
fra før, og hvor lenge de har hatt stomi, men her er
det nyttig info til alle. Ingen av deltakerne som prater
med NORILCO nytt angrer på at de tok seg tida til å

komme. Ikke minst den grundige gjennomgangen av
utstyr, som kan være forvirrende den første tida etter operasjon. Noen som har vært på arrangementer
med presentasjoner sier at det er en lettelse å få
objektiv og nøytral info om de ulike produktene fra
andre enn leverandøren.
- Vanligvis er det sånn «kjøp min pose», og det er litt
deilig å få en ordentlig gjennomgang, sier en.

Viktig del av vellykket behandling

Cecilia Sønstebø i Nasjonal kompetansetjeneste for
læring og mestring innen helse, sier at det er mye å
hente for pasienter og helsevesen i systematisk opplæring av pasienter.
- Vi har gjort en litteraturgjennomgang av studier
som har undersøkt den helseøkonomiske nytten, og
mer enn 80% av disse studiene viser at deltakelse i
lærings- og mestringstilbud er effektivt for å kutte
kostnader i helsetjenesten. Studiene viser til gevinster som færre eller kortere sykehusinnleggelser,

- Vi har gjort en litteraturgjennomgang av studier som har
undersøkt den helseøkonomiske nytten, og mer enn 80% av
disse studiene viser at deltakelse i lærings- og mestringstilbud er effektivt for å kutte kostnader i helsetjenesten.
			Cecilia Sønstebø
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Cecilia Sønstebø
Nasjonal kompetansetjeneste
for læring og mestring innen helse
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Forskning viser at for eksempel det å møte andre i
liknende situasjon kan være noe av det viktigste for å
håndtere en ny livssituasjon.
Cecilia Sønstebø

færre konsultasjoner i poliklinikk og hos fastlege,
samt færre sykedager, sier hun.
Viktigere enn innsparingen viser tallene altså at folk
holder seg friskere, og ikke går rundt med spørsmål
om sykdommen de ikke har fått svar på. Det er også
en rettighet man har som pasient.
- Alle har krav på oppfølging utover medisinsk behandling. Informasjon, veiledning og annen støtte til det
å leve med for eksempel stomi, er noe sykehusene
har et lovpålagt ansvar for. Forskning viser at for
eksempel det å møte andre i liknende situasjon kan
være noe av det viktigste for å håndtere en ny livssituasjon. Helsetjenesten har et ansvar for å legge til
rette for dette, forteller Sønstebø.
I midlertid er deltakerne på kurset på Ahus, og andre
som får tilgang på et lærings- og mestringskurs en
mer eksklusiv gruppe enn de er klare over. De er «in
the know». Blant NORILCOs medlemmer viser en
undersøkelse at det er langt flere som aldri har fått
beskjed om at de har mulighet til å komme på et slikt
kurs, enn de som har fått beskjed om det. Dermed
går mange glipp av det som er deres rettighet som
pasient, og får i verste fall større helseutfordringer.

Ulik tilgang til kurs

Sønstebøs, og hennes kollegers kartleggingsarbeid
viser dessverre at selv om det enkelte kurset er godt
gjennomført, så er det verken nok kurs, eller god nok
informasjon rundt tilbudet.

- Markedsføringen kunne kanskje vært gjort bedre,
men en større utfordring handler om at det per i dag
finnes for få tilbud og at det er tilfeldig hvem som
mottar tilbud og ikke, sier hun.
Det er stor variasjon på kapasiteten til Lærings- og
mestringssentrene på de ulike sykehusene rundt i
landet. Et omfattende søk på nettsidene og samtaler
med sykehusene viser det samme. Mange sykehus
har ikke satt opp kurs for mennesker med stomi
denne våren i det hele tatt, noen steder må man
sende epost for å finne datoen.
Det viktigste er likevel at ikke helsevesenet bruker
sine muligheter når de er i personlig kontakt med
pasientene. Det finnes flere eksempler på sykehus
der man markedsfører kursene på nettsidene, men
hvor det ikke er flere som vet om tilbudet likevel. Ved
Nordlandssykehuset er det nettopp dette som er
situasjonen.

Ikke nok med Facebook og hjemmeside

I Nordland er det et flott tilbud, som er laget i godt
samarbeid mellom Lærings- og mestringssenter,
NORILCO og Nordlandssykehuset. Else Lindvig i
NORILCO-Nordland forteller at de stadig ser at mennesker de kommer i kontakt med ikke aner noe om at
det finnes et tilbud.
- Vi opplever fra tilbakemeldinger at folk aldri har hørt
om at det er et LMS-kurs. Så det er for dårlig informasjon. Vi har ikke dokumentasjon på at det er akkurat det som skjer, men det er vår opplevelse, etter å ha
snakket med de vi kommer i kontakt med, sier hun.

Vi opplever fra tilbakemeldinger at folk aldri har hørt om at
det er et LMS-kurs. Så det er for dårlig informasjon.
			Else Lindvig
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fastlegene, nettopp for å gjøre tilgangen til tilbud
enklere. Det å få frem budskapet om mulighetene
som ligger der kan være utfordrende, og da er det
viktig at fastleger og andre aktører i helsetjenesten
er orientert om hva som finnes, sier hun.
Fordi Lindvig samarbeider med sykehus og
mestringssenter om kursene har hun benyttet
sjansen til å prate med dem om problemet. Selv om
kursene har vært en suksess for de som har deltatt,
kan man ikke gi seg før man når alle, mener hun.
- Vi passer på å si ifra til sykehusene. Hvis det er en
oppfatning om at alle som søker får plass, minner vi
på at det er mange som ikke vet at de kan søke, sier
Lindvig.

Else Lindvig
NORILCO-Nordland

Selv passer Lindvig på å skrive om kursene på
nettsiden og på Facebook, og i tillegg har sykehuset
informert godt i sine digitale plattformer. I Nordland
gjør de altså mye, men de opplever at dette ikke er nok.

Vi informerer gjennom våre kanaler,
men vi skulle ønske at det var en
naturlig del av utskrivelsen, at de
fikk informasjon om at det var et
sånt kurs
			Else Lindvig

- Nordlandssykehuset legger ut med én gang. I år er
det også lagt ut på en portal for fastlegene, og på
Facebooksidene til Nordlandssykehuset. Så legges
det ut en link om hvor du kan få mer informasjon.
Vi opplever jo at akkurat på nordlandssykehuset er
informasjonen veldig god.

Burde inviteres før utskrivelse

På tross av alt de gjør får mange aldri vite om kurset.
Lindvig mener at problemet er at mye av informasjonen kommer i en form hvor man selv må oppsøke
den. For at du skal lete må du vite at det er noe å
finne. Det er det de færreste som gjør.
- Vi informerer gjennom våre kanaler, men vi skulle
ønske at det var en naturlig del av utskrivelsen, at de
fikk informasjon om at det var et sånt kurs, sier hun.
Sønstebø er enig i at informasjon gjerne burde gis før
utskrivelse, eller på oppfølging på poliklinikk, men
påpeker at fastlegen også kan spille en viktig rolle.
Det er tross alt den behandleren som oftest kommer
i kontakt med pasienten i etterkant av utskrivelse.
- Å ha med fastlegene på laget er viktig. Vi kjenner til
at det i enkelte kommuner etableres læringsog mestringstilbud basert på et samarbeid med
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Hanne Fjellheim
Likepersonsleder i NORILCO Akershus

Lav status på
sykehusene

KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Midi

Filter
Åpning for inspeksjon
Mini

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

Simen Brændhaugen mener at det er svært problematisk at så få får tilbud om lærings- og mestringskurs, og mener at det bare er en del av problemet
med generelt svært ujevn oppfølging av stomiopererte etter operasjon.
- Lærings- og mestringskurs er en viktig del av den
helhetlige behandlingen, og det er trist og oppsiktsvekkende at det er så få som får høre om tilbudet,
sier han.
Mange får bare en kort konsultasjon på sykehuset,
og ikke tilbud om kurs heller. Ofte blir de henvist det
private, i form av bandasjistene, som eneste oppfølging. Brændhaugen mener at den viktigste årsaken
til at man ikke informerer skikkelig om lærings- og
mestringskurs er at sykehusansatte ikke tar kursene
på alvor.
- Jeg har et lite hjertesukk. Min oppfatning er at
lærings- og mestringssentrene har lav status i helsevesenet, det tror jeg også er mye av grunnen til at
man ikke får beskjed om dem når man er nyoperert.
De ansatte på de avdelingene har ikke kursene langt
nok fremme i bevisstheten. Vi vet at det fungerer,
både samfunnsøkonomisk, og for at den enkelte skal
få en bedre hverdag. Pasientforeninger er opptatt av
kursene og ser verdien av det, på tvers av diagnoser,
men visse deler av sykehuset ser det åpenbart ikke
sjøl, avslutter han.

KoloBa Soft® Black Edition har innebygget
skillevegg med perforeringer mot filteret.
Det nye filteret har absorberende funkjon
som filtrerer fukt og lukt effektivt.
KoloBa Soft® Black Edition kan gi en reell
kvalitetsforbedring for mange. Stomiposen
leveres i to størrelser Mini og Midi.
Produktene fås på blå resept!

Leveres i oppklippbar
størrelse samt 25, 30
og 35 mm hull.
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Stolt samarbeidspartner
av NORILCO
Boots apotek HomeCare er opptatt av faglig
kompetanse og personlig omsorg.
Vi har 40 sykepleiere med spesialister på både
stomi, sår og ernæring samt en Uroterapeut
som kan hjelpe deg med råd og veiledning.

• Personlig rådgivning
• Gode tilbud
• Hjemmebesøk
• Faglig kompetanse

Personlig omsorg fra verdens største apotekkjede
Boots apotek HomeCare 23 37 66 00 • Boots apotek Arendal 37 00 42 00 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10
Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90 • Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50
Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70 • Boots apotek Larvik 33 13 24 40 • Boots apotek Lilleeng Helsepark (Moss) 69 27 86 80
Boots apotek Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50
Boots apotek Samarit (Sandnes) 51 60 97 60 • Stavanger Helsehus 51 52 35 31 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10
Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80

NORILCO NYTTIG

Nyttig
Bidragsfrister for NORILCO Nytt 2019
Redaksjonelt etterarbeid

Redaksjonen ønsker å løfte frem og vise mangfoldet
som foregår i alle våre ulike avdelinger, være seg stort
eller smått. Det kan være alt fra sosiale treff, møter og
aktiviteter. Vi vet også at medlemmene våre liker å dele
artige personlige historier, humor og gode vitser, så
send gjerne ditt bidrag til redaksjon@norilco.no

Det er i alles interesse at det som publiseres er relevant
og holder god kvalitet, og redaksjonen forbeholder seg
derfor retten til å endre i innsendt materiale (bearbeidelse, språkvask, korrektur, faktasjekk, forkorting),
eller å avvise innsendt materiale som kommer etter
frist. Er innholdet relevant, vil forsinkede bidrag publiseres i etterfølgende nummer.

Redaksjonen ønsker alle bidrag elektronisk tilsendt,
og materiale som ønskes med i neste nummer skal
være ferdig og mottatt redaksjonen innenfor oppsatte
frister.

Alle bidrag vil gjennomgå en helhetlig vurdering med
hensyn til medlemsbladets fokusområde.

Redaksjonen forutsetter at innsender har alle nødvendige
tillatelser til tekst og bilder ved publisering både i
medlemsbladet NORILCO Nytt og på hjemmesiden.

NORILCOs medlemsblad sendes til registrerte medlemmer, behandlingssteder og
kontaktpunkter for berørte i målgruppen, samt samarbeidspartnere.
Nummer

1

2

3

4

5

6

Frist for innsending
av bidrag

11. januar

01. mars

06. mai

01. aug.

30. sept.

10. nov.

Bestillingsfrist for annonser

11. januar

01. mars

06. mai

01. aug.

30. sept.

10. nov.

Leveringsfrist for annonser

20. januar

05. mars

20. mai

21. aug.

08. okt.

20. nov.

Levering til postdistribusjon 18. februar

08. april

05. juni 16. sept.

04. nov.

13. des.

Facebook innsamlingsaksjoner/
bursdagsinnsamlinger
Det er over ett år siden Facebook åpnet opp for at folk
kunne starte egne innsamlingsaksjoner i anledning bursdagen sin, og flere av medlemmene våre har etterspurt
muligheten for å starte sin egen innsamling til NORILCO
gjennom Facebook. Vi er utrolig rørte og takknemlige
for et slikt engasjement, og nå er det endelig mulig.

Det koster ingenting

Det som blir overført til NORILCO stemmer godt
overens med det som er samlet inn, og det koster ikke
foreningen noe å være med på dette. Vi er svært takknemlige for at folk velger NORILCO når de vil gjøre noe
samfunnsnyttig ut av bursdagen sin i sosiale medier.
De som donerer penger kan være trygge på at pengene
faktisk går til NORILCO og ikke til Facebook. Midlene
blir automatisk overført til vår driftskonto, Innsamlingskontrollen har gitt sin velsignelse til denne måten å
samle inn penger til organisasjoner på, og overføringene
dokumenteres og rapporteres.

Dessverre er Facebook ikke tilpasset alle, derfor
mottar ikke organisasjonene giverdata og oversikt
på samme måte som ved andre typer donasjoner, den
informasjonen er det fortsatt bare Facebook som
sitter på. Dermed får ikke organisasjonene, og derfor
heller ikke NORILCO takket giverne sine med mindre vi
rutinemessig følger med på innsamlings-aksjonene som
dukker opp. Da takker vi direkte på Facebookprofilen,
forutsatt at den er åpen.
Facebook sitt innsamlingsverktøy for ideelle organisasjoner gjør det enkelt å sette opp og spre sin egen
innsamlingsaksjon. Ta en nærmere titt ved å klikke på
«Innsamlingsaksjoner» inne på Facebook-siden vår
https://www.facebook.com/fund/NORILCO/
Om du ønsker å lese mer om hvordan dette
fungerer så kan du lese hva Facebook selv skriver
om innsamlingene her: https://www.facebook.com/
help/1409509059114623
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Lei av å dele intime
detaljer ute blant folk?

Nyttig
Skeptisk til nettbetaling?

Facebook har selv sagt at betalingsløsningen deres
er like sikker som ordningen bankene opererer
med, men hvis du likevel er skeptisk til aksjoner
gjennom Facebook finnes det andre måter å støtte
vårt arbeid på.

Overføring til konto

Både privatpersoner og bedrifter kan overføre et
valgfritt beløp til kontonummer: 7050 06 34055
Det er viktig for oss at du merker overføringen
med navn, slik at vi kan få takket deg og bekrefte
at overføringen er mottatt. Dersom du ønsker skattefradrag for din gave, må navn og fødselsnummer
(11 sifre) oppgis ved overføring.
Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer
(9 sifre).

Vipps

Du kan også Vippse valgfritt beløp til
nummer: 526828

Så enkelt er det å få det medisinske
utstyret du trenger:
1

Finn telefonen

2

Snakk med vårt helsepersonell som kjenner deg

3

Få utstyret levert hjem til deg dagen etter*

Har du kronisk sykdom eller trenger du medisinsk utstyr etter
alvorlig sykdom? Gruer du deg for å gå på apoteket og fortelle
detaljer før du bestiller? Blir du sliten av å gjenta sykdomshistorien din til nye mennesker hele tiden?
Hos Mediq får du faste kontaktpersoner med helsefaglig bakgrunn som kjenner deg og livet ditt. En du kan ringe til og
snakke med hvis du har praktiske eller medisinske spørsmål.
I tillegg leverer vi alt du trenger på døra, kostnadsfritt til
avtalt tid.
Registrer deg som kunde i dag!
mediqnorge.no
67 02 44 40
kundeservice.no@mediq.com
* Gjelder ved bestilling før klokken 12. I enkelte deler av landet har vi litt lenger leveringstid.

Medisinsk utstyr rett hjem
Stomi - Inkontinens - Medisinsk ernæring – Diabetes

Fortykningsmiddel
Helfo varenr: 902658

- Reduserer luftplager
- Gir økt komfort
- Reduserer lydplager
- Forenkler tømming

Posedeodorant
Helfo varenr: 900538
- Fjerne dårlig lukt
- Etterlater en frisk duft
av sitron og lime
- 900 doser pr boks
- Praktisk størrelse

Nyttig

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Personvernendringer
i e-resept
Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for
pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er
et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå
enklere tilgang til å se dine legemidler.
Det er ikke lenger er et krav om at leger må
innhente ditt samtykke for å kunne se dine
legemidler.
I stedet får du en rettighet til å blokkere helsepersonell fra innsyn. Dette kan du selv gjøre på
helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe
telefonnummer 800HELSE.
Endringen er viktig for å redusere antall
uaktuelle resepter, det vil si resepter som ikke
skal brukes og skulle vært tilbakekalt. I dag har
vi for mange slike uaktuelle resepter, noe som
medfører risiko for feil legemiddelbruk. Dette
kan i verste fall være skadelig. Innhenting av
samtykke har hittil gjort det vanskelig for leger
å rydde i uaktuelle resepter. Nå er ikke dette
lenger en hindring.
Ved å logge inn på helsenorge.no får du oversikt
over reseptene dine. Her kan du også se logg
over helse-personell som har sett på legemidlene dine og du har mulighet for å blokkere
helsepersonell for innsyn.
Ta gjerne kontakt med legen dersom du har
spørsmål til legemiddellisten din, eller dersom
du har resepter du ikke bruker. Det er bare leger
som kan rydde i reseptene dine. Slik kan du selv
bidra til bedre oversikt og at du får en tryggere
legemiddelbehandling.
Les mer om legemidler og e-resept på
helsenorge.no

HOS BANDA FINNER DU
OVER 70 SYKEPLEIERE

VI HAR TID TIL DEG
Banda er en kjede med rundt 50 butikker, over
hele landet, med høyt kvalifiserte helsearbeidere.
Vi har spesialisert kompetanse innen stomi.
• råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved
hjemmebesøk
• tilpasning/valg av utstyr når stomien forandrer seg
• hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje
• hjemkjøring av varer er en selvfølge for oss
HUS

K!

Hvis du trenger brokkbind, hudfilm, fikseringsbelter,
spesielle produkter og plateforlengere må du få en
tilleggsresept fra legen.
Det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den
bandagist/apotek du mener gir best service og oppfølging.

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
DRAMMEN

Avdelingsnytt fra NORILCO
Drammen.

På torget i gamlebyen var det et yrende liv, salgsboder, restauranter, musikk og hestedrosjer. Litt for
enhver smak. Etter en lang dag så var det bare de
sprekeste som gjorde byen på kveldstid. Neste dag
ble byen utforsket på nytt. Noen på shopping, andre
besøkte Mariakirken med trompetfanfare utover
torget og de fleste gikk til Wavelslottet hvor vi fikk
se den berømte Waveldragen som spyttet ut ild.
Litt mat og drikke på hyggelige bodegaer før man
møttes til felles middag på hotellet om kvelden. En
kjempehyggelig kveld med mye godt humør og glade
mennesker.
Neste dag var det hjemreise som startet med buss
til flyplassen og en ganske strevsom innsjekking før
vi tok farvel med Krakow og hjem til Gardermoen.
Alt i alt en flott tur sammen med en gjeng flotte
mennesker.
Tekst og foto: Rannveig Skuterud

ØSTFOLD

Motivasjonskurs NORILCO
avd. Østfold
Tradisjonen tro når året går mot slutten så arrangerer
de ulike NORILCO avdelingene juleavslutning, og
ingen unntak var avdeling Drammen. Juleavslutning
ble en tur til Krakow.
Noen hadde besøkt byen før, men for de fleste var
dette noe helt nytt. Det var lagt opp til en spennende
tur og på forhånd hadde Jørn Kr. Jørgensen; forfatter,
foredragsholder og redaktør, ansatt i politiet møtt
opp på et medlemsmøte og gitt oss super informasjon om byen og hva vi burde gjøre og se.
Tidlig en småsur desembermorgen møttes 35 av
avdelingens medlemmer på Gardermoen for avreise
til Krakow.
Etter en behagelig flytur ble vi møtt av deilig
temperatur, fint solskinn og bussen som skulle ta oss
inn til hotellet. I og med at innsjekk på hotellet ikke
var før kl.14.00, var det bare å plassere bagasjen og
ta beina fatt for å utforske byen og besøke det flotte
julemarkedet i gamlebyen. Noe vi la merke til var
hvor mye politi det var overalt. Blinkende politibiler
på hvert gatekryss, politipatruljer rundt hotellene
og kolonner av politibiler. Etterhvert fikk vi høre det
var et G-8 møte på et av våre nabohotell, og med
selveste Donald fra USA tilstede, ja da var det jo ikke
noe rart med alt av politi. Og ikke bare G-8 møte, Paul
McCartney var også ventet til byen den dagen.

Det ble arrangert motivasjonskurs for likepersoner
den 05. november 2018, på Quality Hotell i Grålum.
Vi er 9 likepersoner og vi deltok alle på kurset, noe
som er veldig bra. Vi var også så heldige at vi fikk
besøk av stomisykepleierne i Østfold, Undis Skauen
og Monica Syvertsen. Vi hadde jo en del spørsmål til
dem som vi fikk svar på, og det var både hyggelig og
nyttig å få besøk av dem. Vi fikk også skryt for den
jobben vi gjør ved sykehuset, og det motiverer oss
jo til å fortsette å være aktive likepersoner.
Sykehusprest Alf Kristian Bjørkli snakket om
«Selvbilde og relasjoner som endres når en blir syk»
Han hadde tilhørerne i sin hule hånd, og fikk til en god
dialog med de tilstedeværende. Mange kjente seg
nok igjen i temaet.
Vi hadde det veldig hyggelig og koste oss med
deilig middag.
Som takk for fantastisk innsats for NORILCO fikk
likepersonene 1 orkide hver.
Tekst og foto: Inger Henriksen
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
Trenger du noen å snakke med?
RING 24 02 22 24 / 02013 og tast 2

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22
alle hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner
har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring og
faglig veiledning. Vi har likepersoner av begge kjønn,
i alle aldere, med ulike diagnoser og operasjonstyper.
Telefontjenesten drives på frivillig basis, så vi kan ikke
garantere svar med én gang. Dersom du ikke får svar
kan du legge igjen en beskjed og få oss til å ringe deg
tilbake, eller prøve på nytt litt senere. Har du forslag til
forbedring av vår likepersonstelefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

LOKALT
NORILCO AKERSHUS
Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på
Nedre Romerike, eller er du interessert i å delta i en
organisert selvhjelpsgruppe?
Ta kontakt med LMS Nittedal v/Silje Fimreite
Epost: silje.fimreite@nittedal.kommune.no Tlf. 915 69 040

Årsmøte 2019

Informasjonsmøte

Tid: 25. mars kl. 19:00
Informasjonsmøte med besøk av Jorunn Flemmen fra
ConvaTec.

Tid: 4. april kl. 18:00
Sted: Grimstad
Besøk på Uglands bilmuseum i Grimstad

Årsmøte

Tid: 14. mars kl. 18:30
Sted: Myklegard

Medlemsmøte

Tid: 9. april 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: Havnaberg Seniorsenter
Program vil komme

NORILCO NORDLAND

Årsmøte

Tid: 15. mars 2019, kl. 17.00-21.00
Sted: Thon Nordlys Hotell, Bodø.
Egen innkalling vil bli sendt.
Etter årsmøtet blir det felles middag kl 19.30
på Thon Nordlys hotell.

Motivasjonskurs for likepersoner

Tid: 15. mars kl. 17.00 og 16. mars kl. 10.00
Sted: Thon Nordlys hotell, Bodø
Egen innkalling vil bli sendt.
Det er sendt ut invitasjon på e-post. Målet med samlingen
er å møtes for å utveksle erfaringer, og snakke om hvordan
vi kan drive likepersonarbeidet i Nordland.
Frist for påmelding til Ninny Jensen er over, men ta kontakt
på telefon 90733117 eller på e-post ninny-j@online.no ved
spørsmål.

NORILCO OSLO

Tid: 26. mars 2019 kl. 18.30-21.00
Sted: Vardesenteret på Radiumhospitalet, bygg J. Ligger
i 5. etg. i Radiumhospitalet Hotel, Ullernchausséen 70,
0310 Oslo

Tid: 25. februar kl. 19:00

NORILCO HEDMARK

NORILCO NORD-ROGALAND

Årsmøte etterfulgt av
medlemsmøte

NORILCO AUST-AGDER

Medlemstur

LOKALT

Umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet, blir det
medlemsmøte med enkel bevertning og kort informasjon
om aktiviteter framover.

NORILCO ROMSDAL

Dialog-/Kreftkafé

Tid: Første onsdag i hver måned
Sted: Sanitetshuset i Molde
Kafeen har også en egen Facebookgruppe (Dialog/Kreftkafè). Kafeen er for kreftrammede og deres pårørende

Årsmøte med medlemsmøte

Tid: 28.februar 2019 kl. 18.00
Personlig innkalling til alle medlemmer er lagt ut på
hjemmesiden til NORILCO Romsdal og i Facebookgruppen
til Romsdal. På medlemsmøtet vil Toril Røed fra KvinTo

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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NORILCO DETTE SKJER

Kursoversikt

LOKALT
informere om anal irrigasjon som er et nytt produkt på
blåreseptlisten. Hun vil også demonstrere lukthemmere
og andre produkter som er i sortimentet deres. Det vil
være likepersoner til stede på møtet.

Sommertur til Bjørnsund

Tid: 21.juni 2019
Sted: Bjørnsund
Vi har den glede av å invitere deg med følge til en sommertur til Bjørnsund som er et fiskevær som ligger like
vest for Bud ytterst på Romsdalshalvøya. Dette blir en
tur på dagtid. Båten går kl.11.00 og retur ca kl. 16.30
Invitasjonen blir lagt ut på hjemmesiden til NORILCO
Romsdal og i Facebookgruppen til Romsdal. Alle
medlemmer vil få personlig invitasjon.

NORILCO SØR-ROGALAND

Lærings og mestringssenteret
ved SUS arrangerer stomikurs vår
og høst 2019
· Våren 23.04 og 25.04
· Høsten 22.10 og 24.10

Tema er å leve et fullverdig liv med stomi.
• Ernæringsfysiolog
• Fysioterapeut
• Sexolog
• Kirurg
• Stomisykepleier
• Miljøterapeut
• Brukermedvirker fra Norilco
Meld din interesse til stomisykepleier for påmelding.
Kurset teller som forlengelse av behandling og går på
egenandelskortet. Det er som regel mulig å få sykemelding for å delta på kurset, som går på dagtid. Det er også
åpent for pårørende.

NORILCO VEST-AGDER

Onsdagsturer

Tid: kl. 11:00
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Svarttjønn i
Baneheia/Eg i Kristiansand

STAVANGER
Stomikurs ved Lærings- og
mestringssentrene vår og høst
2019

Våren: Tirsdag 23.04.19 og torsdag 25.04.19
Høsten: Tirsdag 22.10.19 og torsdag 24.10.19
Sted: 		 SUS - Stavanger Universitetssjukehus

Kursene går over to dager, fra klokken 09.00-14.30
Innlegg holdes av stomisykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog, brukerrepresentant fra
NORILCO og Lærings- og mestringssenteret
Tema er å leve et fullverdig liv med stomi
• medisinsk fakta om stomi; indikasjoner og ulike typer
• stomistell
• pasienterfaringer
• info om pasientforeningen "Norilco"
• fysisk aktivitet
• samliv og seksualitet
• mestringsstrategier
• mat og kosthold
• økonomi, dekning av utgifter til materiell
Meld din interesse til stomisykepleier for påmelding.
Kurset teller som forlengelse av behandling og går på
egenandelskortet. Det er som regel mulig å få sykemelding for å delta på kurset, som går på dagtid. Det er også
åpent for pårørende.

Tarmkreftkurs ved Lærings- og
mestringssentrene vår og høst
2019
Våren: 12.03.19 og tirsdag 19.03.19
Høsten: Ikke satt
Sted: 		 SUS - Stavanger Universitetssjukehus

Kurset går 2 ganger i året over to dager fra klokken
09.00-14.30
Innlegg fra fagfolk ved Stavanger universitetssykehus
som lege, gastro-kirurg, kreftsykepleier, stråleterapeut,
fysioterapeut og sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, og
erfaren bruker.

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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NORILCO KURSOVERSIKT

Innhold i kurset
• Hva er tarmkreft
• Behandling
• Erfaringer etter behandling
• Hva skjer med meg og mine når kreft rammer?
• Informasjon om tilbud fra ulike frivillige
organisasjoner og om NORILCO
For mer informasjon kontakt Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no • Telefon: 51 51 30 82
Påmelding via behandlende lege ved SUS eller
stomisykepleier.

VESTFOLD
Tarmkreftkurs ved Lærings- og
mestringssentrene våren 2019

Sted: Sykehuset Vestfold
5. og 12. mars 2019, kl. 10:30

Kurs for deg som er behandlet eller er under behandling
for tarmkreft og dine pårørende. Kurset går over to dager.
Det blir anledning å stille spørsmål og dele egne erfaringer
underveis i kurset. Du vil også møte andre i samme situasjon som deg.
Påmeldingsfrist innen: fredag 22. februar 2019.
For påmelding og informasjon, kontakt:
Sykehuset i Vestfold, lærings- og mestringssenteret
Tlf. 33 30 82 31 • E-post: LMS@siv.no.

AKERSHUS
Stomikurs ved Lærings- og
mestringssentrene vår og høst
2019

KRISTIANSAND

Sted: Akershus Universitetssykehus, Lærings- og
mestringssenteret

Sted: Kristiansand Sykehus
6. og 13. mars 2019, kl. 10:00 – 14:30

Kurset går over to dager: 21. og 22. mars 2019.
fra klokken 09:00-15:00

Velkommen til to dagers mestringskurs for deg som er
behandlet for tarmkreft, og deg som er pårørende ved
Sørlandet Sykehus, Kristiansand. Kurset går over 2 dager.
Kurset er et samarbeid mellom kirurgisk avdeling, Senter
for kreftbehandling, Kreftforeningen, brukerrepresentant
fra NORILCO og Lærings- og mestringssenteret.

Behandling kan sammen med informasjon om rettigheter
og muligheter øke evnen til mestring.
Mer informasjon og påmelding til kurset gjøres via telefon
67 96 41 15 mellom kl. 08.15-09.00 og 15.00-15.45 på hverdager • epost til kundemail.stomipoliklinikken@ahus.no.

STAVANGER
Sted: SUS - Stavanger Universitetssjukehus
Våren: Våren: 23. og 25. april 2019, og høsten: 22. og
24. oktober 2019
Innlegg holdes av stomisykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog, brukerrepresentant fra
NORILCO og Lærings- og mestringssenteret.
Meld din interesse til stomisykepleier for påmelding.
For mer informasjon kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no • Telefon 51513082

Du må ha henvisning for å delta. Henvisning sendes til:
Sørlandet sykehus
Postboks 416
4604 Kristiansand
Når henvisning er mottatt vil du få beskjed om det, og når
du er satt opp på kurs vil du få invitasjon i posten.
For mer informasjon, kontakt:
Grainne Thorkildsen, 38 14 66 13

STAVANGER
Sted: SUS - Stavanger Universitetssjukehus
Våren: 12. og 19. mars 2019
Høsten: Ikke satt
Kurset går 2 ganger i året over to dager fra klokken
09.00-14.30

Kursoversikt fortsetter neste side
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NORILCO KURSOVERSIKT
Innlegg fra fagfolk ved Stavanger universitetssykehus
som lege, gastro-kirurg, kreftsykepleier, stråleterapeut,
fysioterapeut og sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, og
erfaren bruker.
For mer informasjon kontakt Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no • Telefon: 51 51 30 82
Påmelding via behandlende lege ved SUS eller
stomisykepleier.

BERGEN
Morbus Chron, kurs ved Læringsog mestringssentrene våren 2019
Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
19. og 20. mars 2019, kl. 10.00 - 15.00

Dette er et kurs for deg med Morbus Chron og dine
pårørende. Kurset går over 2 dager.
Du må ha henvisning for å kunne delta.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart.
For praktisk informasjon, kontakt:
E-post: lms@helse-bergen.no
Tlf: 55 97 47 80

TROMSØ

STAVANGER
Sted: Stavanger Universitetssykehus
Kurset går over 2 dager, 02. og 04. april 2019, kl. 9:00-15:00
Deltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre gjennom 2-dagers Lærings- og
mestringskurs
Innlegg fra lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog,
fysioterapeut, sosionom, LMS og brukerrepresentant
For mer informasjon, kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no • Telefon: 51513082

BODØ
Ulcerøs kolitt, kurs ved Læringsog mestringssentrene våren 2019

Sted: Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje,
Bodø Sentrum
4. og 5. april 2019

2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med
Ulcerøs kolitt og deres pårørende. Ved få kursdeltagere
med Ulcerøs kolitt, kan dette kurset bli åpnet for deltagere
med Morbus Crohn. Du må ha henvisning for å kunne delta.
For mer informasjon, kontakt kursledere:
Bente Bekkavik og Anne Berit Sleipnes, Tlf: 91 86 41 39
E-post: timekontork4@nlsh.no
Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no • Tlf: 75 57 00 14

STAVANGER

Sted: UNN Tromsø
1. og 2. april 2019
Tilbud til deg med Morbus Crohn (Crohns sykdom)/IBD /
ulcerøs kolitt eller er pårørende til en person med en av
disse diagnosene. Gjennom kurset møter man erfarne
fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, og
utveksler erfaringer. Programmet arrangeres som et
samarbeid mellom Gastromedisinsk avdeling, NORILCO,
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer og
Lærings- og mestringssenteret UNN.
For mer informasjon, Kontakt:
Medisinsk poliklinikk og dagenhet, B8
Tlf: 77 62 81 91, treffetid: kl 13.00-14.30
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt
Tlf. 77 75 41 70
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

Sted: Stavanger Universitetsykehus
Kurset går over 2 dager, 4. og 6. juni 2019 kl. 09:00-15:00
For mer informasjon, kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no • Telefon: 51 51 30 82

MONTEBELLOSENTERET
Mage- og tarmkreftkurs på
Montebellosenteret 2019
Livsmestringskurset «Kreft – Hva nå?» varer i 7 dager, fra 31.
mai til 7. juni og er for alle som har, eller har hatt mageeller tarmkreft. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling.
Ta gjerne kontakt med Montebellosenteret hvis du lurer
på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet.
Fyll ut kontaktinformasjonen som du finner på
www.montebellosenteret.no eller ring Tlf.: 62 35 11 00.
Sentralbordet er åpent Man-Fre 09.00-11.00 og 12.00-15.00.
Du kan også sende en e-post: post@montebello-senteret.no

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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OSLO

OSLO

Morbus Chron, kurs ved
Lærings- og mestringssentrene
våren 2019

Ulcerøs kolitt, kurs ved
Lærings- og mestringssentrene
våren 2019

Sted: Ullevål sykehus, Oslo

Sted: Ullevål sykehus, Oslo

Kurset går over 2 dager, 12. og 13. mars 2019
kl. 10:00-16:00

Kurset går over 2 dager, 12. og 13. mars 2019
kl. 10:00-16:00

Lærings- og mestringssenteret på Oslo universitetssykehus, Ullevål inviterer til et to-dagers kurs for
personer med Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Lærings- og mestringssenteret på Oslo universitetssykehus, Ullevål inviterer til et to-dagers kurs for
personer med Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Vi må ha henvisning fra egen lege 3 uker før kursstart.
Dette gjelder bare de som ikke er pasient ved Oslo
universitetssykehus, Gastromedisinsk poliklinikk for en
av de aktuelle sykdommene.

Vi må ha henvisning fra egen lege 3 uker før kursstart.
Dette gjelder bare de som ikke er pasient ved Oslo
universitetssykehus, Gastromedisinsk poliklinikk for en
av de aktuelle sykdommene.

Ta gjerne med deg en av dine nærmeste (gratis), men si
ifra. Det bør helst stå i henvisningen.

Ta gjerne med deg en av dine nærmeste (gratis), men si
ifra. Det bør helst stå i henvisningen.

Påmelding: Gastromedisinsk.poliklinikk@ous-hf.no.
Senest en uke før kursstart. Begrenset med plasser.

Påmelding: Gastromedisinsk.poliklinikk@ous-hf.no.
Senest en uke før kursstart. Begrenset med plasser.
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NORILCO Oslo oppfordrer
til å ta et Krafttak mot Kreft!
Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars
hvert år. Omlag 25 000 bøssebærere besøker norske
husstander for å samle inn penger til kreftforskning
og til tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel
av bøssebærerne er russ, i tillegg til bygdekvinnelag,
frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Oslo-avdelingen er med

Styret i NORILCO Oslo er for 10. år på rad,
medarrangør av Krafttak mot kreft-konserten.
Tid: 17. mars kl. 18.00.
Sted: Engebråten skole i Oslo
NORILCO Oslo har påtatt seg ansvaret for kafeteriaen med salg av kaffe, kaker og vafler, og hjelpe
til med loddsalget. Aksjonen trenger flere bøssebærere. Om du er i Oslo og har lyst til å hjelpe, ta
direkte kontakt med NORILCO Oslo.
Dersom du ikke har mulighet til å stille opp lokalt der
du er, blir avdelingen glad hvis du vil bidra gjennom å
vippse valgfritt beløp til 431080 og hjelpe avdelingen
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med å slå rekorden fra 2015. Alle midler som samles
inn går til kreftforskning som kan bidra til at flere
overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og
pårørende.
Voksenkorpset Garderobefosilene, som pleier å
spille på markeringen av NORILCO i bybildet, har
fått med seg mange unge talenter fra bydel Nordre
Aker, blant annet vinneren av Nordre Akers Talentpris 2018. Årets artister bidrar med ulike former for
dans, orkestermusikk, korpsmusikk og korsang. Alle
utøverne stiller gratis, og det er gratis inngang.

Informasjon
StyreLeder

Jane Halvorsen • 454 87 434 • jane@norilco.no

NULeder

Camilla Tjessem • 986 11 160
ungdom@norilco.no

Lokale Ungdomslag
NU
NU
NU
NU
NU

KONTAKTINFO

Distriktsleder

AKERSHUS
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no
Hanne Fjellheim • 412 24 058
hajof@hotmail.com
AUST-AGDER
Stian Mørland • 916 12 862
stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf: 47 410 010
kobirkeland@drottningborg.vgs.no
BERGEN/HORDALAND/
SOGN OG FJORDANE
Wenche Bjørnarøy • 917 85 621
norilco.bergen@gmail.com
Gudbjørg Bogsnes • 951 20 619
gu-bogsn@online.no
BUSKERUD
Liv Hanna Jørgensen • 92081648
boewenche@hotmail.com
Jarand Kittilsen • 913 16 930
jarand.kittilsen@gmail.com

OSLO nuoslo@norilco.no
BERGEN nubergen@norilco.no
SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
SØR-TRØNDELAG nusortrondelag@norilco.no
NORDLAND nunordland@norilco.no

Likepersonleder
NORDLAND
Else Lindvig • 908 68 536
else.lindvig@hotmail.com
Ninny Jensen • 902 27 265
ninny-j@online.no

SØR-ROGALAND
Marianne Reve
948 28 053 • mar-re@outlook.com
Mona Marthinussen • 911 42 800
mona.marthinussen@online.no

NORDMØRE
Peter A. Storvik • 413 58 545
petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 911 95 135
janny.elgsaas@gmail.com

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas, 900 67 251
bentelokaas@gmail.com
/*

NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no
/*
NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no
Laila Berre • 913 06 558
berrelaila@hotmail.com
OPPLAND
Kari Fjeseth Aasen • 908 47 415
kari41@live.no
Eva Ebbesen • 913 71 731
eebbesen@bbnett.no

DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 992 89 997
arnt.otto.nilsen@politiet.no

OSLO
Else Karin Lie • 481 97 865
e.k.lie@online.no
Jorid Haavardsholm • 992 69 815
lpt.oslo@norilco.no

FINNMARK
Arvid Pleym • 411 00 940
arvid.pleym@nesseby.kommune.no
/*

ROMSDAL
Annlaug Årflot
712 18 124 / 994 54 022
annlaug@norilco.no
/*

HEDMARK
Inger Johanne Heggelund • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815
wenche.th.ronningen@outlook.com

SUNNMØRE
Asbjørn Endresen • 993 68 088
asbjorn.endresen@helse-mr.no
/*

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no
TROMS
Britt Sofie Illguth , 977 73 469
britt.sofie@illguth.no
Inger-Merete Strokkenes , 412 25 928
ingridstrokkenes@hotmail.com
VEST-AGDER
Arne Hallvard Holte • 975 01 323
vest-agder@norilco.no
Arne Håland • 913 15 398
arnehaal@gmail.com
VESTFOLD
Harald Hovland • 905 89 926
hovlane@online.no
Nils Jørgen Fritzø • 936 27 740
nils.fritzoe@gmail.com
ØSTFOLD
Lisbeth Yven Andersen
996 33 383
lisbethyven@gmail.com
Inger Henriksen• 913 60 450
inger@prana.no

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert

Postboks 78, Sentrum • 0101 Oslo Besøksadresse: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo
LIKEPERSONSTELEFON:

02013 / 240 22 224
TAST 2

www.norilco.no

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

Bli grasrotgiver
for ditt lokallag
Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lokallagenes
økonomi, og har bidratt til at de kan opprettholde aktiviteten
på et høyere nivå enn på lenge. Mange gir allerede, men det
er alltid plass til flere!
Hvis du spiller pengespill gjennom Norsk Tipping, kan du
bli grasrotgiver gå inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen, og søke opp lokallaget ditt med organisasjonsnummeret, som står nedenfor.
994 105 272
996 013 405
991 298 959
983 923 151
984 040 148
991 288 627
994 754 009
890 432 832
819 480 842
993 790 079
993 639 966

Akershus
Aust-Agder
Bergen
Buskerud
Drammen
Finnmark
Hedmark
Nordland
Nordmøre
Nord-Rogaland
Nord-Trøndelag

996 761 657
992 608 897
888 890 912
989 466 798
989 506 900
989 889 095
998 240 484
984 363 826
984 112 971
994 110 772
889 905 522

Oppland
Oslo
Romsdal
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

